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1 Inleiding 

De Daltonschool Sint Jozef bestaat volgend jaar 100 jaar. Zij begon als katholieke lagere 
school. In samenspraak met de leerkrachten werd gekozen voor Dalton onderwijs met 
een open katholiek karakter. De school valt onder het bestuur van de Bisschop Möller 
Stichting. De school heeft op dit moment 236 leerlingen waarvan 21 leerlingen in onze 
'eigen' plusklas zitten. Zes leerlingen van groep 8 gaan naar de 8+ op het Zuyderzee 
Lyceum. De school huist sinds 2000 in een mooi en modern gebouw. De school is licht, 
open en kindvriendelijk.  

2 Visitatie 

− Datum 14 april 2021 
− De samenstelling van de commissie (met functies en de rol in de commissie) 

Fred Stad      Voorzitter 
Hendrik Zijlstra     Secretaris 
Laura Maass-Niggebrugge   Meelezer 

− De visitatie/audit betreft het een normale  visitatie die om de vier jaar plaats vindt. 
 

3 Taak van de commissie 

− Verifiëren of het beeld, dat de school met de aangeleverde documenten aangeeft 
op het gebied van aandacht aan hoogbegaafde leerlingen, klopt met de BPS - 
gedragscode. 

− Een voorlopig standpunt van de commissie vast stellen: dit is ja/nee een BP School. 
− Dit standpunt verifiëren op de werkvloer door gesprekken met alle geledingen. 
− Een definitief advies uitbrengen aan het bestuur van de vereniging. 

4 De voorbespreking van de commissie  

Aan de hand van de aangeleverde documenten (bijlage) 
− Het beeld van de school n.a.v. het toegestuurde materiaal ziet er goed uit 
− Ontwikkelagenda moet nog worden gecontroleerd. 
− Bij hervisitatie: ontwikkelpunten en aanbevelingen uit rapport vorige visitatie 

5 Resultaten en opbrengst van de visitatie 

In Coronatijd werden we keurig Coronaproof ontvangen in de hal van een mooie school. 
Niet zoals gebruikelijk rondgeleid, maar gebracht naar een mooi ingerichte en 
geventileerde ruimte, waar de koffie al klaar stond. Na de vriendelijke ontvangst lopen 
de leerlingen voor het eerste gesprek keurig op tijd binnen. Dit bleek de opmaat voor 
een voortreffelijk lopende visitatie. 
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Het gesprek met de leerlingen 
De leerlingen weten uitstekend uit te leggen hoe en wanneer ze in de plusklas 
(denktank) zijn terecht gekomen. Twee van vier leerlingen hebben een jaar versneld in 
de onderbouw. Ze waren zich bewust van het feit dat ze opdrachten altijd sneller klaar 
hadden dan de rest van de klas. Tijdens lessen waren ze geobserveerd en aan de hand 
van een kruisjeslijst geselecteerd. Na het gesprek met ouders en leerling toegelaten tot 
de plusklas. Nog steeds komt er twee keer per jaar een verslag van de activiteiten in de 
plusklas. De leerlingen zijn heel tevreden over zowel de plusklas (denktank) als hun 
“standaard”klas waarin het contact met de andere leerlingen probleemloos verloopt en 
waarin ze soms helpen bij de uitleg aan andere leerlingen. Naast het gecompacte 
programma krijgen ze moeilijker (Level)werk of wereldoriëntatie. In de plusklas krijgen 
ze uitdagende opdrachten waar ze met enthousiasme over vertellen. Minimale klachten 
als we er naar vragen: een kleine extra pauze past zo nu en dan en foutjes in het boek 
die storen. Tevredenheid overheerst. In de plusklas wordt met onderzoeksvragen en een 
stappenplan gewerkt. In de eerste lockdown liep het thuiswerken matig, maar in de 
tweede ging het met behulp van “Teams” goed. 

Gesprek met MT 
De visie van de Daltonschool was altijd al dat iedere leerling het onderwijs en de 
begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft. Toen er een hoogbegaafde leerling op school 
kwam was dit de aanleiding om ook hier de noodzakelijke begeleiding voor op te zetten. 
Er werd formatie vrijgemaakt en via het Cedin (Jan Kuipers) werd een leerkracht 
opgeleid en kwam er scholing voor het team.  

De school kent nu drie leerteams Dalton, Zorg en HB. Leerkrachten wisselen vaak na een 
aantal jaren, zodat daarmee het draagvlak voor de HB-activiteiten over de hele school 
ontstaat. Ook de borging is verzorgd niet alleen door documenten, maar ook door 
scholing van nieuwe docenten door de HB-specialist en de opleiding van een tweede 
docent in dit specialisme. 
De selectie van leerlingen vindt plaats via SIDI PO, waarna de ontwikkeling van de 
leerlingen jaarlijks opnieuw wordt gescand. 

In de plusklas zijn er drie uitgangspunten voor het onderwijs uitdaging, creativiteit en 
executieve functies. 
Het afgelopen jaar is het contact met leerlingen, zeker tijdens de tweede lockdown goed 
verlopen, maar is het contact met de ouders en ook in de klankbordgroep moeizaam 
verlopen. Het online-prikbord functioneerde niet naar wens. De relatie tussen werken in 
de plusklas en de reguliere klas is beperkt, maar er wordt gewerkt aan de overgang van 
standaardlespakketten naar leerlinggestuurd onderwijs.  
Contacten met andere scholen bestaan er op drie manieren: binnen de Bisschop Möller 
Stichting, met de katholieke scholen in de gemeente en met de 
Begaafdheidsprofielscholen in regio Noord. 

Het gesprek met de leerkrachten 
De docenten noemen het team als hetgene waar ze trots op zijn: nieuwe ideeën worden 
in het team besproken als het in het team wordt geaccepteerd, wordt het ook door de 
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hele school gedragen. Dit betreft zowel HB-onderwijs als pilots voor rekenen en taal. 
Signalering van HB-leerlingen vindt jaarlijks in alle groepen plaats waarna de leerlingen 
in het leerteam HB worden besproken en een logboek wordt bijgehouden. Jaarlijks 
wordt de signalering over gedaan. Soms komen er leerlingen bij, soms verlaat een 
leerling de plusklas in overleg met de ouders. Gemiddeld proberen de leerkrachten de 
leerlingen maandelijks te spreken. Liefst in een rustige situatie met een klassenassistent 
of stagiaire. De rol van de ouders in de ontwikkeling van het HB-onderwijs is ook volgens 
leerkrachten momenteel beperkt. Het functioneren van de klankbordgroep liep in 
Coronatijd moeizaam. School heeft middels een padlet contact gezocht. Voor ouders 
bleek dit in Coronatijd niet haalbaar te zijn.  

Aan de flexibiliteit van het werk uit de plusklas in de klas wordt gewerkt, maar is nog 
beperkt. Één van de leuke dingen op de school is de nadenkbril, waarmee de leerlingen 
hun werk evalueren. Zijn mijn stappen goed geweest? 

Het gesprek met het leerteam 
Afgevaardigd zijn de HB-specialist, een leerkracht die vorig jaar is begonnen en de 
docent die als tweede een opleiding als HB-specialist gaat doen. Zij is thuis in 
quarantaine en neemt deel aan het gesprek met een lifestream. 

De leerkracht die het leerteam gaat versterken met een nieuwe opleiding is nog 
zoekende. Er is al veel kennis in de school en het zou mooi zijn dat deze opleiding nog 
nieuwe inzichten brengt.  
De nieuwe leerkracht bevestigt de ”inleidende cursus” voor beginnende docenten.  
Door de wisselingen in het leerteam hebben veel leerkrachten een ruime ervaring met 
HB-leerlingen en hun onderwijs. 
De nieuwe ontwikkeling op school betreft het integreren van de plusklas (denktank) in 
het onderwijs in de groep. Één van de eerste stappen is lege kwartiertjes in het rooster 
waarin leerlingen zelf hun invulling bedenken. Dit geldt voor alle leerlingen, maar waarin 
de plusklasleerlingen nu ook activiteiten uit de plusklas kunnen inpassen. 

De beantwoording van de vragen naar aanleiding van de gedragscode.  

Conclusies: 
1. Uit het voorgaande blijkt dat er sprake is van visie en ambitie op de Daltonschool in 

Lemmer. 
2. Sinds de vorige visitatie is aan de borging gewerkt en is er sprake van een breed 

draagvlak. 
3. Toen en nu is de leerling in beeld en bovendien wordt dit beeld één keer per jaar 

scherp gesteld.  
4. De leerlingen werken met enthousiasme aan uitdagende opdrachten.  
5. De dialoog met leerlingen en ouders wordt veelal persoonlijk en niet in 

groepsverband gevoerd. De eerste lockdown heeft dit proces bemoeilijkt, maar 
tijdens de tweede periode verliep dit duidelijk beter. 

6. De school beschikt over adequate expertise en zorgt voor extra borging door een 
tweede docent als specialist op te leiden. 
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7. De school deelt kennis en expertise met de scholen van de Bisschop Möller Stichting, 
de katholieke scholen in de gemeente en in de regio Noord met de collega-
Begaafdheidsprofielscholen. 

8. De activiteiten in de BPS-academie kunnen nog uitgebreider. De school heeft genoeg 
te bieden. 

6 Oordeel en advies 

− De commissie adviseert het bestuur positief over de verlenging  van het keurmerk. 
Op alle punten van de gedragscode wordt ruim voldoende tot goed gescoord. De 
aangeleverde documenten zijn helder. Het HB-onderwijs staat, maar staat niet stil. 

7 Aanbevelingen 

1. Net als bij de vorige visitatie is de eerste aanbeveling ga zo door. De commissie 
onderschrijft de ingeslagen weg naar integratie van de plusklas en het onderwijs in 
de groep. 

2. De commissie beveelt aan bij collega-BPS-scholen te informeren naar welke cursus 
de beste aanvulling op de aanwezige kennis kan bieden. 

3. De commissie beveelt aan het contact met de ouders, zodra het weer kan, te 
intensiveren. 

4. De commissie denkt dat de school zeker iets te bieden heeft voor de BPS-academie: 
b.v. het gebruik van de nadenkbril bij evaluaties van leerlingen. 

5. Voor de volgende visitatie zien we graag weer een helder en expliciet 
ontwikkelingsplan. Nu zat dat een beetje in de documenten, waaronder de 
jaarplannen, verborgen en was het ook niet “smart” geformuleerd. Denk daarbij o.a. 
aan de integratie van het HB-onderwijs in de reguliere klas. Anders gezegd er staat in 
de stukken een stip op de horizon: leerlinggestuurd onderwijs. In het jaarplan staan 
de activiteiten, waarin de jaarlijkse gang van zaken naast de stappen in de nieuwe 
ontwikkelingen staan. In een ontwikkelingsplan staan ook toekomstige stappen 
richting het uiteindelijke doel. 

8 Afsluiting 

Ruim op tijd kan de commissie een geslaagde, goedverzorgde, gezellige dag afsluiten 
met een voorlopig verslag, waarin de school, deels ook virtueel aanwezig, het positieve 
advies aan het bestuur te horen krijgt. De verdere gang van zaken staat in bijlage IV 
beschreven. 
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9 Bijlagen 

9.1 Bijlage I Lijst van toegestuurde stukken 

Documenten voor de BPS visitatie 
1. Dagindeling 
2. Schoolgids 
3. Deelzorgplan voor meer- en hoogbegaafde leerlingen 
4. Jaarplan 2020 – 2021 (Jaarplannen van voorgaande jaren zijn op school in te zien) 
Ontwikkeling van ons HB-beleid 
5. Visitatieverslag 2017 
- Aanbevelingen 
- Overzicht taakverdeling 
6. Enquête ScanHB 
- Samenvatting directie, IB’er, HB coördinator en leerkrachten 
7. Thuisonderwijs 
8. Waar zijn we trots optekst> 

9.2 Bijlage II Het programma van de visitatie dag voor de commissieleden 

Agenda visitatie 
10.45 – 11.00 Ontvangst 
11.00 – 11.45 Gesprek met vier leerlingen (Leerlingen gaan tot 12.00 uur naar school) 
11.45 – 12.00 Pauze 
12.00 – 12.45 Kennismaking en gesprek met Algemeen directeur en MT 
12.45 – 13.30 Lunch 
13.30 – 14.15 Gesprek met drie leerkrachten 
14.15 – 14.45 Gesprek met leerteam meer- en hoogbegaafdheid 
14.45 – 15.15 Onderling overleg 
15.15 – 16.00 Eindgesprek 

9.3 Bijlage III Het programma van de dag voor de bezoekende leerlingen 

Corona-visitatie: dit onderdeel ontbreekt dus. 
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9.4 Bijlage IV De beroepscommissie en bezwaar en beroepsprocedure 

(uit de procedure visitaties ALV 15-4-2009) 
− De gevisiteerde school krijgt de gelegenheid tot twee weken na ontvangst van het 

door het bestuur van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen genomen besluit 
bezwaar aan te tekenen. Het bezwaar betreft alleen de gevolgde procedure van 
visitatie. 

− Het bestuur neemt uiterlijk zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift een 
beslissing op het bezwaar. Binnen deze termijn doet het bestuur onderzoek naar 
de gevolgde procedure van visitatie, waarbij de werkwijze van hoor/wederhoor 
wordt toegepast. 

− Tegen de beslissing op het bezwaarschrift kan een beroepsprocedure worden 
gestart door de school. Het bestuur zal dan een beroepscommissie samenstellen, 
de voorzitter van de vc van betreffende visitatie neemt hierin ook zitting. 

− De beroepscommissie beoordeelt eerst de ontvankelijkheid. Als er sprake is van 
ontvankelijkheid organiseert de beroepscommissie een (deel)visitatie, op die 
onderdelen van het rapport waarover verschil van inzicht is ontstaan. Deze 
hernieuwde visitatie vindt plaats uiterlijk vier maanden nadat de eerste visitatie is 
gehouden. 

− Binnen vier weken na deze visitatie doet de beroepscommissie uitspraak. Deze 
uitspraak is bindend. 
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